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Kennisnemen van
De ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Inleiding
Hierbij informeren wij u over de actuele stand van zaken rondom het coronavirus.
Landelijke maatregelen
Op dinsdag 17 november hebben minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Hugo de Jonge een persconferentie gegeven over de huidige stand van zaken met
betrekking tot het coronavirus. Tijdens de persconferentie is aan de orde gekomen dat de cijfers
een gunstiger beeld laten zien dan een aantal weken terug, waaruit blijkt dat de uitbreiding van het
virus wordt afgeremd. Door de voorzichtige daling in de landelijke cijfers keert het kabinet nu terug
naar de gedeeltelijke lockdown-maatregelen van 13 oktober maar gaat zij niet over tot een verdere
versoepeling. Het volledige pakket van maatregelen treft u aan op de website van de rijksoverheid.
In navolging op de persconferentie is op 18 november de nieuwe noodverordening voor de
gemeenten in Midden- en West-Brabant bekrachtigd. Op de website van de VRMWB is de
noodverordening te downloaden.
Huidige beeld besmettingen
De cijfers laten zien dat de maatregelen die zijn ingezet, werken, maar het aantal besmettingen ligt
nog steeds hoog. Op het Coronadashboard van de rijksoverheid wordt de actuele situatie ten
aanzien van het coronavirus op landelijk en regionaal niveau weergegeven.
Zicht op het virus: testen en bron en contact onderzoek
Tot het vaccin een oplossing biedt om grip te krijgen op het virus moet het grootschalig en frequent
testen in combinatie met het bron- en contactonderzoek bijdragen aan het openhouden van de
samenleving en het zicht houden op het virus. De ambitie van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport is daarom om de bevolking vanaf maart 2021 eens per maand te kunnen laten
testen. Hiervoor is een forse uitbreiding van de huidige testcapaciteit nodig. Het ministerie doet dit
in samenwerking met de GGD’en, ondernemers, werkgevers en de werkgeversvereniging VNONCW.
In de regio Midden- en West-Brabant kunnen inwoners sinds twee weken binnen 24 uur terecht bij
de GGD om getest te worden. De uitslag is daarna binnen 24 uur bekend. De GGD heeft het
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overzicht van alle bekende testlocaties en organiseert indien nodig nieuwe locaties voor onze regio.
Zo opent er in december een nieuwe voorziening in Tilburg. De GGD blijft ook investeren in het
verbeteren van de samenwerking met de laboratoria en de commerciële teststraten. Het is van
groot belang en wettelijk verplicht, dat testlocaties positief geteste personen melden bij de GGD.
Alleen dan kan de GGD snel een bron- en contactonderzoek opstarten. Het toezicht op de
testlocaties wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Opvallend is dat de afgelopen weken de vraag naar testen van de GGD sterk daalde in onze regio.
Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld. De oorzaak hiervan is niet geheel bekend.
Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat vanaf 1 december a.s. ook mensen zonder klachten
(asymptomatisch) getest kunnen worden. Dit geldt dan voor mensen die via de app Corona-Melder
of naar aanleiding van een bron- en contactonderzoek te horen krijgen dat zij met een positief
getest persoon in contact zijn geweest.
Bron- en contactonderzoek
De daling van de besmettingscijfers en de verbeterde landelijke ondersteuning bij het
contactonderzoek zorgen ervoor dat de GGD’en in Midden- en West-Brabant voor al haar inwoners
opnieuw op korte termijn een volledig bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Hierdoor krijgt
de GGD ook weer beter zicht op eventuele brandhaarden of clusters. Landelijk wordt er gewerkt
aan digitale instrumenten om het bron- en contactonderzoek nog sneller, makkelijker en effectiever
te maken.
Vaccin
Het ligt in de lijn der verwachting dat er in het eerste kwartaal van 2021 gestart kan worden met
vaccineren. Het is een grote logistieke operatie om uiteindelijk de gehele bevolking te kunnen
vaccineren. De Gezondheidsraad heeft het kabinet geadviseerd om mensen boven de 60 jaar en
ernstig of chronisch zieke mensen als eerste het coronavaccin toe te dienen. Over de prioritering zal
het kabinet op korte termijn een eerste besluit nemen. De GGD-en zijn op landelijk niveau
betrokken en bereiden deze massavaccinatie voor.
Toezicht en Handhaving
De naleving van de gedragsregels vormt een vitaal onderdeel van de gehele bestrijdingsaanpak. Het
is van groot belang dat eenieder zich aan de afstandsregels houdt en aan de regels die ons helpen
bij het minimaliseren van contact tussen personen. In Goirle houden mensen zich over het
algemeen heel goed aan de maatregelen.
Om het naleven te ondersteunen worden ook toezicht en handhaving ingezet. Toezichthouders van
de gemeente, politie en andere ondersteunende organisaties voeren dit in samenwerking uit. De
veiligheidsregio’s hebben besloten om meer en strenger te controleren op de anderhalve meter, de
maximale groepsgrootte en het alcoholverbod na 20.00 uur. Hierbij wordt een landelijk
handhavingskader gehanteerd, zodat alle Veiligheidsregio’s dezelfde uitgangspunten hebben. De
kern hiervan is dat de tijd van waarschuwen voorbij is en er sneller dan voorheen beboet wordt.
Gezien de naleving van de maatregelen in Goirle verwachten wij hierdoor geen problemen te
ondervinden in de samenleving
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19
De invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) treedt naar alle waarschijnlijkheid
1 december a.s. in werking. De tijdelijke wet beoogt de positie van de Tweede Kamer en van het
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lokale bestuur in het bestrijden van het virus te versterken. Door de inwerkingtreding van de Twm
worden bevoegdheden teruggelegd bij de burgemeester. Dit betreft met name bevoegdheden ten
aanzien van het verlenen van ontheffingen op de landelijke regels en het geven van aanwijzingen en
bevelen over de handhaving. Ontheffingen kunnen alleen worden verleend in zeer bijzondere
omstandigheden, niet categoriaal en uitsluitend met een positief advies vanuit de GGD ten aanzien
van de infectieziektebestrijding in het algemeen en de getroffen voorzorgsmaatregelen specifiek.
Daarnaast blijft er in de wet de mogelijkheid voor de minister om maatregelen te nemen die hij
nodig acht voor de bestrijding van het virus. Dit kan worden vastgelegd in een Ministeriële regeling
of via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo wordt ook de mondkapjesplicht straks met
een aparte Ministeriële regeling geregeld. Per 1 december zullen de noodverordeningen
ingetrokken worden en werken we uitsluitend met de tijdelijke wet. De gekozen wetsstructuur
maakt het nog altijd mogelijk om te kunnen op- of afschalen als het coronavirus weer reden geeft
om meer of minder beperkende maatregelen te nemen.
Er wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan een regionaal beleidskader en een lokaal
beleidskader, waarmee de veiligheidsregio en de afzonderlijke gemeenten de vertaalslag
beschrijven hoe de nieuwe wet en de nieuwe bevoegdheden vertaald worden naar de praktijk. De
verwachting is hierbij dat er niet heel veel zal veranderen voor onze inwoners en ondernemers
binnen de gemeente ten opzichte van de situatie met de noodverordeningen.
Voor uw raad verandert er juridisch gezien niet heel veel. Net als nu is de burgemeester u
verantwoording schuldig over het gevoerde bestuur en dient hij u hier inlichtingen over te geven.
Daarnaast waarborgt de burgemeester de betrokkenheid van u en het college bij dat bestuur. Ook
verstrekt hij u en de wethouders de informatie over de uitoefening van zijn bevoegdheden die u en
het college nodig hebben voor de uitoefening van uw taken.
Feestdagen
Met de kennis van dit moment lijkt het onwaarschijnlijk dat er sprake is van versoepeling van
maatregelen tijdens de feestdagen. Vooral in Brabant is de traditie om familie, vrienden en buren
dichtbij te hebben. Hoe we dit anders kunnen invullen met elkaar en hoe men daarover voor te
lichten is een aandachtspunt waar alle veiligheidsregio’s mee aan de slag zijn.
Gelet op de jaarwisselingstradities, is door het kabinet besloten tot een algeheel vuurwerkverbod
(verkoop en afsteken). De effecten van dit besluit monitoren we op de voet en kunnen mogelijk
leiden tot aanvullende regionale maatregelen. Daarbij doen we uiteraard ook een appel op het
gezond verstand van alle inwoners van onze gemeente en op de creativiteit die aanwezig is om tot
passende alternatieven van viering en (virtueel) vermaak te komen.
Verbod op carbidschieten
Landelijk wordt er geen algemeen verbod op carbid schieten ingesteld. Daarmee is het een
aantrekkelijk alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Om door een toename van carbid schieten
en het onjuist gebruik hiervan de druk op de medische zorg niet op te laten lopen en een toename
van Covid-19 besmettingen te voorkomen, wordt op dit moment een verbod voorbereid in de
gemeente Goirle. In december zal hiervoor een voorstel aan de raad worden gedaan. Alle
gemeenten in het district Hart van Brabant hebben aangegeven carbid schieten te verbieden.
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Hulp aan kwetsbare inwoners
Vanuit de gemeente onderhouden we contacten met de zorgaanbieders. We hebben geen signalen
dat inwoners geen of minder zorg ontvangen. Bij ’t Loket zien we recent een grote toename van
vragen om hulp en ondersteuning en een toename van de vraag om informele zorg. Denk daarbij
aan vragen over eenzaamheid en respijtzorg. Maar ook aan statushouders die een maatje zoeken
en de taal willen leren. Contour deTwern coördineert de informele zorg en koppelt hulpvragers aan
vrijwilligers. De reguliere activiteiten van de burgerinitiatieven liggen grotendeels stil maar zij
houden op andere manieren contact met de deelnemers. Ze bellen bijvoorbeeld regelmatig of
brengen attenties rond om zo toch geregeld even contact te hebben.
Communicatie
Wij maken gebruik van landelijke en regionale communicatiemiddelen voor het geven van een
goede toelichting op de situatie en op het bieden van handelingsperspectief aan onze inwoners. Dit
zorgt voor eenduidigheid en herkenbaarheid van de boodschappen. Lokaal werken we, samen met
de bibliotheek, aan verhalen uit Goirle in coronatijd. Zo delen we met elkaar de verhalen en
ervaringen over de impact en positiviteit in de Goolse en Rielse samenleving. Iedereen kan hieraan
meedoen.
Vervolg
Op momenten dat er sprake is van bijzonderheden of dat er anderszins aanleiding toe is, ontvangt u
van ons weer een raadsinformatiebrief.
Bijlagen
Geen bijlagen
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